
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 رانیحقوق بشر ا نگیتوریمان -گزارش ماهانه

  :مقدمه

 یدک مدورد ،ماعداا مورد16بطور سیستماتیک ادامه داشته است. در همین رابطه می توان از ، توسط حکومت ایران طی ماه فوریه نقض حقوق بشر
ناانیان قت فرسا بر زو فشارهای طا الین مانی، دستگیری فعدراویش و بهاییانسركوب اقلیت هاي دیني و قومي ماننا سركوب اجرای حکم شالق، 

  نام برد.سیاسی 
هدی  ادلده بداون ر گرفته و قرا شایا مورد ضرب و شتمدر زناان مامور سپاه  ۵، توسط ییرایا یمیو گلرخ ابراه یآتنا دائم ژانویه ۴ه روز چهارشنب

 کیداصدل تکک تیدعدام رعا و یقدانون ریدر اعتراض به انتقال غ فوریه  ۳ منتقل شانا. آنان از روز نیزناان قرچک ورام نهیبنا سه قرنطبه  قانونی
 یالت تهوع، لرزش و بدح جه،یسرگ با طی این مات هر دو نکر .کردنا اقاامبه اعتصاب خشک فوریه 10 از روزدست به اعتصاب غذا تر زده و جرائم 
بده ن سیاسدی، سدایرزناانیا بده درخواسدتروز اعتصاب غذا خشک هر دو زناانی پس از شش   .شاناوزن مواجه  از دست دادندست و پا و  یحس

روز  ازگلرخ  آتنا وها داد. ادامه خوارا  ی تراعتصاب غذااعالم کرد که تا رسیان به خواسته های خود  ییرایگلرخ الی و ،اعتصاب خشک پایان دادنا
زنداان قرچدک  ندهیرنطدر بندا سده ق یاسیس یدو زناان نیا .شانامحروم  ی و مالقاتاز تماس تلکنبه دستور مقامات قضایی  فوریه ۲۱ه چهارشنب
در بده عتصاب غذا قدااروز  نیدر نوزدهم ییرایگلرخ ادر زمان تنظیم این گزارش  تحت کنترل هستنا. یعاد یتوسط سه زناان بطور مستمر نیورام

 جان وی در خطر است.  می خورد وآب  یمقاار کم فقطخوردن نمک و شکر نبوده و 

 یعربد لیسدهو  یصدادق آرش یاسدیس یدو زناان ن،یبه زناان قرچک ورام آتنا دائمی و گلرخ ایرایی و تبعیا در اعتراض به ضرب و شتمین همچن
به علت اعتصاب غذای طوالنی مات قبلی بده شدات بیمدار  همسر گلرخ ایرایی، آرش صادقیالزم به یادآوری است که  .دنادست به اعتصاب غذا ز

از  نیدز  نیمحبوس در زناان او یاسیس یزناان یعرب لیسه. داد انیپا انشیهمبنا خود به درخواستاعتصاب غذا و دارو  به روز ۱۱از پس  بود. وی
 یعربد لیسه. دادبه اعتصاب خود ادامه خواها  نیبه زناان او یدو زناان نیکه تا بازگشت ا کردهاعالم  یوکرد. ، اقاام به اعتصاب غذا ژانویه۲۴روز 

 واعتصداب غدذا  که نزدیدک بده یدک مداه اسدت کده دردر حالی .مات با جابجایی اجباری در زناان و ضرب و شتم شایا مواجه بوده است طی این
وی به علت  می آیا.به عمل  یخوددار مارستانیبه ب یاز انتقال و ،دادیار زناان اوین "یمراد یحاج"به دستور قرار دارد،   وضعیت جسمی نامناسب

  "یمدراد یحداج"الزم به ذکر اسدت کده  .مواجه است زین ینیاز ب یزیو خونر ایشا یسردرد ها باو معاه  هیکل یب غذا عالوه بر دردهاتااوم اعتصا
 یبه زناان تهران بدزر  مد یعرب لیو انتقال سه نیبه زناان قرچک ورام یو آتنا دائم ییرایا یمیگلرخ ابراه یاسیس انیمسئول انتقال زناان شخصا

 باشا. 
 زناانیان سیاسی: سهیل عربی، گلرخ ایرایی، آرش صادقی، آتنا دائمی



 

 
 خودسرانه، مرگ در حبس یعدام، قتل هاا  

  :عداما الف(

به اجرا در  رانیا حکومت اعاام توسط ۱۷ هیفورماه طی  ، در جریان است.رانیموارد نقض حقوق بشر در ا نیاز مهمتر یکی کماکان اعاام به عنوان 
. ایدن اعداام هدا تده اسدتمابقی اعاام ها مخکیانه صورت گرفشاه و رسانه های حکومتی اعالم  توسط نکر ۲اعاام ولی از این تعااد فقط آماه است

 .می باشانکره در زناان رجایی شهر کرج ) گوهردشت کرج(  10شامل یک اعاام جمعی 
 .است اهیسردادگاه  ایبه تائ بوده نیز در این ماه ساله  ۱۶ یکه در هنگام جرم انتصاب به نام "محمارضا حاادی" کودک کیحکم اعاام همچنین 

 امی اعاامیان عبارت است از:اس

 
 :هاي خودسرانهب( قتل

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد منجملهطی ماه فوریه قتل های خودسرانه توسط حکومت ایران ادامه داشته است، 
برادر  یریبه قصا دستگ اطالعاتی یروهای. نکشته شااطالعات  یروهاین  میتقمس کیشلتوسط  "یایسجاد رش" ،مشکی، در انا۲۰۱۸ هیفور ۵روز 
 و سجاد را مورد هاف قرار دادنا.برده  ورشیبه منزل آنها  ،بود یگروه تلگرام کی ریکه ما وی

  کدرده کده منجدر بده کیلشد "پدور میرح قیصا"کاسبکار کرد به نام  کی لیاتومببه  ز،یدر جاده بوکان به تبر یانتظام یروهاین، ۲۰۱۸هیفور ۷ روز
 ودخودرو براثر آن کشته میش شاه و رانناه ونیکام کیخودرو با  تصادف
 یانتظدام یرویلوله نبه ضرب گ شیدراو نیسه تن از ا ،تهرانهکتم گلستان  ابانیدر خ ۲۰۱۸فوریه ۲۰سه شنبه  یگناباد شیاعتراضات دراو یدرپ

  کشته شانا.
قیم نیروی انتظامی بده تبه علت  شلیک مس« ناصر قبادی» ، یک جوان اهل روستای آب انار شهرستان آباانان به نام ۲۰۱۸فوریه ۲۷سه شنبه روز 

    از علت این شلیک هی  اطالعی در دست نیست. .به شات زخمی شا و در بیمارستان جان سپرد ،ناحیه سر

 مرگ در حبسج(

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/11/a-young-man-was-murdered-by-security-guards-in-andishem/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/03/01/police-killed-a-kurdish-youth-in-abadanan/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/03/01/police-killed-a-kurdish-youth-in-abadanan/


 

که خدود  ماعی شا ،ویه که بعا از کشتن معترضین دستگیر شاه در قیام سراسری ایران، در زناان هاماننا ماه ژان رانیحکومت ا زین هیماه فور طی
حکومت ایران ادعا دارد که خودکشی کرده انا در زیدر  زناانیانی که سه تن از  یاساممجاد دست به همین اقاام زد.  ،زناانیان خودکشی کرده انا

 آماه است:

همدراه بدا  ۲۰۱۸ هیژانو ۲۴ روز یو .جان باختدر زناان  و فعال محیط زیست ستاد دانشگاه، الهسا ۶۴ یامام ایکاووس س
بده زنداان  سیاامامی همسر کاووس ۲۰۱۸هیفور ۸روز  محیط زیست در تهران بازداشت شاه بود.شش تن دیگر از فعالین 

در  .اعدالم کدرده اندا یرا خودکشد وی ماموران دادسرا علدت مدر   کردنا.و خبر مر  کاووس را به وی اعالم  شااحضار 
ه سپا مقامات ، یکی ازبراساس گزارشات دریافتیاین در حالی است که حالیکه هی  مارکی دال بر این مسئله وجود ناارد. 

بده قتدل  نیدبا دوز باال در بندا الدز زنداان او میسا وپنتالیمکمل کامپکت ت یدارو قیبا تزر یگکته است که وپاسااران 
 است. اهیرس
 
زنداان  یدر مجموعده بهااشدت ،واقع در سنناجاهل سنه  "زاده یقل نیحس"به نام  یعاد یزناان کیجان  یجسم ب،  ۲۰۱۸فوریه ۵۱ شنبهروز سه 

 کرده است. یزاده خودکش یقل نیزناان اعالم کردنا که حس نیمسئول شا. اایسنناج پ یمرکز
   
اطالع  یو ەبه خانواد ،یطالب بساط، پس از گذشت هشت روز از بازداشت 2018 هیفور25 کشنبهیروز  المیاطالعات ا ەادار

 لیداعتراضدات اوا انیدپرستار و متاهل، در جر یدادنا که فرزناشان در زناان جان خود را از دست داده است. طالب بساط
 بازداشت شاه بود. 2018سال 

 و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه یرانسانیغ رفتار

  ز صادر شاه است.نیحکم شالق  ۴همچنین  ،آماجوان محکوم به اعاام  به اجرا در ضربه شالق برای یک  ۱۰۰ انسانی ضا حکم هیماه فور طی 
، در مرحلده دوم ه کد، قابدل توجده اسدت  بود رانیدر شمال امحکوم است اعاام  که به« م ق » نام جوان به  کیمربوط به ضربه شالق  ۱۰۰حکم 
  .(۲۰۱۸ هیفور ۱۵ -تابناک سایت حکومتی .)برای وی به اجرا در می آیا ،قبل از اعاامنیز  گریضربه شالق د ۸۰ حکم
   ( ۲۰۱۸ هیفور ۲ -نیوان آنال. )جضربه شالق محکوم شانا  ۹۹به  در تهران یمرد و زن توسط دادگاه کی

 (۲۰۱۸ هیژانو ۸ -کنا .) رمحکوم شا ایسال تبع کیضربه شالق و  ۱۰۰ به استان تهران کی یکریدر دادگاه ک« پارام »ساله به نام  ۳۵جوان  کی

)رکنا  محکوم شا. فتادهقه دور ابه منط ایدو سال تبع ضربه شالق و ۱۰۰به  استان تهران کی یکریدر دادگاه ک« هومن»ساله به نام  ۲۵جوان  کی
 (۲۰۱۸ هیفور۳ -

مداه حدبس محکدوم  ۵به « نظام هیعل غیتبل»به اتهام  یو .با واکر به زناان اراک منتقل شا و ریدستگ 2017دسامبر،ساله ۶۵"یکلنگر میمر "خانم 
 تشدایات او را یزناان وضع طیو شرا باشا یم ایان شااستخو یآرتروز و پوک ،یویر ،یقلب یماریماننا ب ی هاییماریب یدارا یزناان نیا شاه است.
دو . همچندین باشدا یده شصدت مد  یاسیس انیزناان ی. او از خانواده هاکرده انامخالکت  یاسیس یزناان نیا یبا آزاد یی. مقامات قضاکرده است

 . شاه انا ریدستگ ریاخ یدر ماهها یفرزنا و برادر و

 بازداشت و دستگیریها:  

شدامل:  هایریتگدسد نیدا. میشدودبدالغ نکر  ۱۳۲۰ دستکم به ،هیماه فور طی های ثبت شاه توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایرانری مجموع دستگی
 .می باشا نکر ۴۴۹ خودسرانه یریدستگ، نکر ۱۹۲ یاجتماع یریدستگ،  نکر۶۱۳ یو مذهب یقوم یریدستگ، نکر33یاسیس یریدستگ

و اب اجبداری زندان معتدرض بده حجد ،ستیز طیبهااشت مح نیفعال، یکارگر فعالین دستگیری طی ماه فوریه می توان از  :یاسیس یهایریدستگ
 نام برد.  یمان نیفعال نکراز۱۲دستگیری 
بده  تگیرشاگاناین دسز ا یکی منتقل شانا. اوینزناان  الز ۲ دستگیر و به بنادرتهران  ۲۰۱۸ هیخر ماه ژانوااو ستیز طینکر از فعاالن مح هشت

  شکنجه جانش را از دست داد.  ریز هیفور  ۸ خیدانشگاه امام صادق درتار اتیعضو ه یامام اینام کاووس س
و  رشدت ،شاه، بهبهانکرمان تهران، شهرهای وزارت اطالعات در مامورانتوسط  یسراسر اتیعمل کی یط یمان نینکر از فعال ۱۲، ۲۰۱۸ هیاول فور
از:  گیر شداگان عبارتنداتتعداادی از ایدن دسد . امحروم بودن شانیبازداشت شاگان از حق تماس و مالقات با خانواده ها نیا .بازداشت شاناایالم 
 درا زند وشیدسدرش دارو هم ییبابدا مایش ،تهران در یخسرو خسرج وفرزان کاردان  ی،نادر افشار، محمود معصومی، ونایبهنام موس ،یاقبال ایسع

وی هنوزمشدخ   کده هویدترشدت  در شهرنکر  کیو  لیال فرجامی و کبری خالنای در مهاباد ، محما مباشری در شیراز، سعیا سیکی، ، بهبهان
  نشاه است.

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/11/iranian-singer-king-rum-said-of-his-fathers-sudden-death-in-jail/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/15/suspicious-death-of-a-normal-prisoner-at-sanandaj-central-prison/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/27/talib-bassati-was-killed-after-eight-days-in-prison-at-ilam-prison/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/07/maryam-kelangri-65-was-taken-to-walk-in-the-central-prison-of-arak/


 

ین دسدتگیری دسدت همدراز صدادقي حد . بازداشدت شدانا ۲۰۱۸فوریه ۱انتظامی روز  یرویتوسط نزن در اعتراض به حجاب اجباری در ایران  2
 ت.سشک

ضدمن  یانتظدام یرویدن توسدط، ۲۰۱۸ هیفور ۴ ماهه خود حقوق چنا نکردندریافت اعتراض به  به علت ،شهر شوش اهوازکارگر هکت تپه در  33
  .شوش منتقل شانابازداشت و به دادگستری و پابنا  دستبنابا  ،رب و شتمض

ا ادامه ننا سایر ماههوریه بصورت گسترده ماطی ماه ف ،بنا به اخبار سایت های حکومتی در ایراندستگیری های اجتماعی  :یاجتماع یهایریدستگ
 می توان به موارد زیر اشاره کرد داشته است، برای مثال

 (۲۰۱۸ هیفور ۱۷-ک تابنا. ) توسط نیروهای انتظامی بازداشت شانا  ۲۰۱۸ هیفور۱۷ روزدر شهر آمل  در یک پارتی به علت شرکتو زن  دمر ۴۰
 ( ۲۰۱۸ هیفور ۱۷ – .) رکنا بازداشت شانا  ۲۰۱۸ هیفور ۱۷  روز سیدر  کرج توسط پل ینکر عضو هرم ۱۴

 (۲۰۱۸ ریهفو ۲۹-بناک تا)سه  دختر در تهران که قصا ورود به ورزشگاه آزادی را داشتنا توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شانا.  دستکم

 شوحشیانه دروای با سرکوببطور خاص شیم، در این ماه نیز شاها دستگیری شهروناان به علت عقایاشان می باهر ماه : یو مذهب یقوم یریدستگ
 و بازداشت بهاییان مواجه بودیم:

 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شانا.  ۲۰۱۸ هیفور۱۳ روزدر بوشهر  ییشهرونا بها ۷
 ( ۲۰۱۸ هیفور ۱۹  -اری رکناخبرگز)  .بازداشت شانا ۲۰۱۸ هیفور ۱۹ روز یتیامن یروهایدر تهران توسط ن یگناباد شینکر از دراو ۳۰۰

 وضعیت زندانیان 
انسانی مواجه هستنا. برای مثال می تدوان از مدوارد زیدر ندام ای ایران با سرکوب و فشارهای غیرزناانیان کماکان در زناان ه

 برد:

و  هرشت بود اداره اطالعات یانکراددر روز  ۱۰۰به مات ، سال زناان محکوم شاه ۱۸به  که شیحمزه درواهل تسنن  یزناان
مشکالت روحی و روانی شایای رند   ازبه زناان رجایی شهر کرج منتقل شا. براساس گکته خانواده  این زناانی، وی سپس 

 او را به انکرادی منتقل کرده انا. ،می برد ولی مسئولین زناان پس از آزار و اذیت فراوان
 
ت انتقال به بنا زناانیان معتاد، مورد ضرب و شتم قرار دادنا بده جهرا  زیشانا یفراح یمها یاسیس یزناانسئولین زناان، م

بدا  قرار گرفت ضرب شتم این زناانی پس از آنکه مورد دچار ضایعه شاه است. چپ ویطوری که پهلوی وی شکسته و گوش 
  روم میباشا.روز است که از مالقات و تماس تلکنی مح ۴۰و تاکنون بیش از  شابه سلول انکرادی منتقل  جراحت وجود 
 
 
از  را خدود هیدکل کید یپزشدک یهایاگیعام رسد به علت، سال حبس ۴۰محکوم به  خیری قام زیچنگکرد  یاسیس یناانز

 ۲۰روز کده  یزناان نیخانواده ابه . حق مااوا محروم بود مات از نیا یط ی، ویزناان نیاز بستگان ا یکیدست داد. به گکته 
 . داده نشامالقات  اجازه ا،رفته بودن مانیبه مسجا سل ارانیشان از کامجهت مالقات با فرزنا ،۲۰۱۸هیفور
 
 
  زندان هاوضعیت: 

اشدا، ایدران مدی ب مانیتورینگ حقوق بشر کماکان در حال دریافت گزارشاتی است که حاوی نقض پایه ای ترین حقوق زنداانیان در زنداان هدای
 :ه از موارد زیر می توان نام بردمنجمل

از  یمدمموران شدمار ،یرسباز نیا یط اقاام به بازرسی بنا کرده و ،شهر ییزناان رجاشش گاه انارز درگارد زناان  ۲۰۱۸ هیفور ۶ –بهمن  ۱۷وز ر
 .کردنا بیتخرکرده بودنا را تهیه  خود یشخص نهیرا که با هز انیزناان یبرق لیوسا

 ییناان رجازاان بوشهر به از زنتبعه افغانستان( ) یعباالجبار نورزه ور وپسوات، ناصردهقان نینورالا، یاحما محمامنجمله اهل سنت  یزناان چنا
 زازنداانیان  نیهمچند میباشاو آب گرم  یشیفاقا هر گونه امکانات گرما که این ساختمانصورت گرفت در حالی انتقال این  .شاه انامنتقل شهر 

  هستنا.محروم  یارتباط تلکن

 هاسركوب اقلیت  

بده  شیداز دراو یکیدر اعتراض به بازداشت  یگناباد شیاز دراو یگلستان هکتم در تهران ،گروه ابانیدر خ ،۲۰۱۸هیفور ۱۹ه روز دوشنب :شیدراو
اسدتکاده و شلیک  اقاام به به آنها یورش برده و  یتیامن یروهایو ن سیماموران پل به یک تحصن مسالمت آمیز دست زدنا. اما یاحینام نعمت اهلل ر

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/07/report-on-the-situation-of-the-sunni-hamza-darvish-prisoner-in-gohardasht-prison-of-karaj-rajai-shahr/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/04/continuation-of-mehdi-faraosi-shandizs-imprisonment-in-solitary-confinement/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/02/18/kengziz-qadgh-kheri-the-kurdish-political-prisoner-in-prison-has-been-detained/


 

و   ینکدر زخمد 30،  کشتهاز دراویش سه تن  یریدرگ نیا انیدر جرو باتوم کردنا. اشک آورگاز از 
منتقل شانا الزم به ذکدر  قرچك به زناان بانامزن دستگیر شانا. کلیه زنان 70منجمله نکر 600

 بوده است. باردار است که یکی از زنان دستگیر شاه 

منتقدل  هیقرچک و فشدافو یبه زناانها میمستق ییسرپا یرا پس از مااوا یاست افراد زخم یگکتن
مجروحان نیز دربیمارستان با بارفتاری مامورین مواجه شاه و دست و پای آنها با دسدتبنا  .کردنا

 به تخت بیمارستان بسته شاه است.

 .اخدراج شدااز دانشدگاه  " به علت اعتقاد به آیین های دراویشیمراد اهیسپ"همچنین در این ماه 
مدارس تهدران  تیدر دانشگاه ترب وتریارشا رشته علوم کامپ یدوره کارشناس در حال گذرانان وی
حذف واجازه ثبدت ندام  انهیاز را یو یواحاها هیاز دانشگاه اخراج و کل ،۲۰۱۸هیفور ۲ روز که بود 
 نشا. داده یبه و یدانشگاه ایدر ترم جا لیادامه تحص یبرا
 

 :کی مواجه هستنا منجملهاهل سنت نیز در ایران با فشارهای مختل : اهل سنت

 ،یمقدام قضدائ یز سدوا شهرو باون ارائده حکدم جلدب نیتوسط اداره اطالعات ا ،ساله ، متاهل و ساکن شهر اهواز 28 یداوود خزرج ه،یفور ۱روز 
 وی شدترنواز س .ه اسدتتدو بازداشت قدرار گرف ایمورد تها ایراندر خارج از  یخزرج الیبرادرش دان یتهایفعال لیشهرونا به دل نیشا. ا ریدستگ
 . ستیدر دست ن یاطالع

طبق  .منتقل شا یعلومبازداشت و به مکان نام یتیماموران امن ورشی یشهرونا ساکن شهر اهوازدر پ یخالا عمور ،۲۰۱۸هیفور ۱۴روز چهارشنبه 
در برابدر  را او ه و ردبدبا خود  را یو لیوسامنزل،  یرا محاصره کرده و پس از بازرس یعمور یباون پالک، منزل آقا نیچنا ماش گزارشات رسیاه،

   داده انا.مورد ضرب و شتم قرار  دیاگان خانواده اش به شات

ط توسد ،شهرسدتان کاللده یاز اهال "یعباالغکار بنا"و  "زاده یآد نیجمال الا" یبه نامها ،اهل سنت ترکمن ی، دو روحان۲۰۱۸ هیفور ۱۸عصر روز 
 .قل شانامنت یبه مکان نامعلوم بازداشت شاه و یشخص لیو ضبط وسا منزلکامل  شیگلستان پس ازتکتماموران وزارت اطالعات استان 

به عنوان . شاناتگیری مواجه ماننا ماههای قبل شهروناانی که به بهاییت عقیاه دارنا از جانب حکومت ایران با فشار و دسطی ماه فوریه   :بهاییان
بهاییدان  .شدانا ریدسدتگخدود در مندزل  یتدیدر شهر بوشهر توسط ماموران امن یینکر از شهروناان بها هکت ۲۰۱۸ هیفور ۱۳روز سه شنبه مثال 

(، یحتدرام شدخاو  ی جدابر)فرزنا اسااهلل ی(، عماد جابری)همسر اسااهلل جابر یاحترام شخ ،یاسااهلل جابر ،یاضتیر نویمدستگیر شاه عبارتنا از:
تاپ، کتداب، ب لماننا  شانیشخص لیقرار گرفته و وسا شیماموران مورد تکت یافراد از سو نیتمام ا نزل م.یو پونه ناشر یلقا فرامرز ،یجابر اهیفر

 شاه است.  زیتوق زین یخانگ یو آلبومها وتریهارد کامپ ،یفلش ممور

 هیحقوق پا نقض  

است. برای  ودمشهین استان نشاه بعا از زلزله در ادر وضعیت اسکناک مردم استان کرما ،بارزترین نقض حقوق پایه شهروناانطی ماه فوریه یکی از 
ومت ایدران ثری از جانب حکبا وجود فصل زمستان و هوای بسیار سرد و باران و طوفان، هی  اقاام موو زلزله با وجود گذشت حاود سه ماه از مثال 

ایدن زنداگی مدی کنندا.  از زلزله زدگدان هندوز در چدادردرصا   ۴۰ بنا به گکته مقامات ایران برای رسیاگی به زلزله زدگان صورت نگرفته است. 
محمدا " ایسال به نام هسه کودک خرمر  بیمار شاه است. منجمله می توان از  وضعیت باعث فشار بسیار زیاد بر نوزادان، کودکان و افراد مسن و

 نا.به علت شات سرما بیمار شاه و جان خود را از دست دادکه  نام برد  "نایو سار ار،ی، مات

رغم علید گکته اسدت:ننا کدر صا زلزله زدگان در چادر زناگی می  40با تاکیا بر اینکه هنوز پل ذهاب و گیالنغرب نمایناه مردم سرفرهاد تجری 
 ،ز زلزلده در منطقدهاروز  100های اجرایی منطقه بعدا از گذشدت هشاارهای هواشناسی متمسکانه بنیاد مسکن به عنوان متولی بازسازی و دستگاه

 (۲۰۱۸ریه فو۲۲-تابناک ).انجام نااده است ،هی  گونه تابیری برای کسانی که اسکان مناسب برایشان پیاا نشاه و هنوز در چادر زناگی میکننا
نداگی زودن دسدتمزد در ماه فوریه وضعیت اسکناک کارگران در ایران ادامه داشت. به علت نگرفتن دستمزد به مدات ماههدای متدوالی و پدایین بد

ودسوزی زده قر دست به خفگران و خانواده های آنها بسیار سخت است.  در ماه فوریه کارگرانی بوده انا که به علت همین مشکالت اقتصادی و کار
 انا:

در  یسده روز بسدتر کدرد و پدس از یماه حقوق معوقعه خود در دفتر کارفرما، خود سوز۱۱، جهت مطالبه ۲۰۱۸فوریه  ۸روز  یارانیکارگر کام کی
    . پن  فرزنا بوده است یمتاهل و دارا ،یساله سابقه کار ۲۳ یکارگر دارا نیا.درگذشت مارستانیب

 تش  کشیا.، یک مغازه دار در اعتراض به پلمپ شان مغازه اش باست  ماموران شهرداری، خود را به آ۲۰۱۸ فوریه28-روز چهارشنبه 


